Folkevalgt reglement 30.09.2021 om ungdomsrådets virkeområde
og vedtaksmyndighet i Sandefjord kommune 3084.
Fastsatt av kommunestyret 30.09.2021 sak 106/21 med hjemmel i lov av 22.6.2018 nr. 83,
sist endret 7.5.2021 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12, og forskrift
om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom (forskrift om medvirkningsorganer), fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 17.06.2019.
Organet er opprettet for en periode på 2 år.

Generelt
Kommunestyret selv oppretter og velger ungdomsråd i samsvar med kommuneloven
§§ 5-2 og 5-12.
Reglement for delegering og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk
reglement) gjelder også for ungdomsrådet.

§ 1 Formål
Reglementet regulerer ungdomsrådets sammensetning, saksbehandling og
møtevirksomhet i samsvar med kommuneloven og forskrift om medvirkningsorganer.

§ 2 Virkeområde
Et ungdomsråd skal være talerør for ungdommer i kommunen overfor folkevalgte
organer og kommunens øvrige ledelse.
Ungdomsrådet skal representere ungdommens interesse i kommunen, og har rett og plikt til å
uttale seg i saker som vil påvirke kommunens ungdom. Derfor skal ungdomsrådet kjempe for
saker som er viktig for denne aldersgruppen i Sandefjord. Det er viktig at ungdom i
kommunen skal vite at de kan bruke ungdomsrådet til å få belyst sine saker inn mot det
politiske miljøet.
Ungdomsrådets medlemmer skal være engasjerte og villige til å gjøre en innsats for at
kommunen skal forbedres for hele kommunens unge befolkning.
Reglementet er å regne som et supplement til kommuneloven kap. 11 om saksbehandling i
folkevalgte organer. Reglementet er fastsatt i samsvar med kommuneloven § 11-12.
Folkevalgt reglement og delegeringsreglement supplerer og utfyller hverandre.

§ 3 Politisk styreform
Kommunestyret er kommunens øverste folkevalgte organ. Sandefjord kommune
organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av
kommunestyret som hovedregelen først behandles av formannskapet.
Fullmakt til å gjøre vedtak kommer frem av delegeringsreglementet.
Kommuneloven § 7-1 tredje ledd og § 5-12 – Konstituerende kommunestyre eller
kommunestyret selv oppretter, omorganiserer eller nedlegger folkevalgte eller kommunale
organer, samt fastsetter deres sammensetning og ansvarsområde, så langt dette ikke
avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i samsvar med lov.
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom, jf. Kommuneloven § 5-12
fjerde ledd.

§ 4 Rådets sammensetning:
Ungdomsrådets sammensetning velges av kommunestyret selv.
Med folkevalgte menes personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ
eller et annet kommunalt organ etter kml § 5-2 herav ungdomsrådets representanter kml § 52 e).
Kommunelovens § 7-7 tredje avsnitt kommer til anvendelse slik at organet representeres av
hvert kjønn på minst 40 prosent.
Ungdomsrådet består av 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Varamedlemmene har møte og talerett.
Medlemmene og varamedlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år
jfr. kommuneloven § 5-12 tredje ledd.
Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer skal ha en valgperiode på to år og velges
personlig inn i ungdomsrådet.
Medlemmer og varamedlemmer skal være folkeregistrert i kommunen, jf. Valglovens kap. 3.
Medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet kan ikke være leder eller nestleder i
politiske partier eller partipolitiske ungdomsorganisasjoner når de blir valgt inn i
ungdomsrådet.
Representantene velges fra videregående- og ungdomsskolene i Sandefjord kommune.
Skolenes elevråd melder inn sin/sine kandidater så snart som mulig etter skolestart, og det
bestrebes å opprettholde en balanse mellom videregående og ungdomsskole blant
medlemmene og varamedlemmene. Personlig interesse vektlegges, og det er valgkomiteen
som innstiller rådets sammensetning til kommunestyret.
Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer besitter sitt verv frem til nytt valg er
gjennomført innen november hvert 2. år, første valg gjøres i konstituerende
kommunestyremøte etter kommunevalget.
Det forutsettes at et medlem/varamedlem må ha kompetanse innen digitale enheter,
medlemmer av ungdomsrådet tildeles en digital enhet som benyttes til møtevirksomhet.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

§ 5 Ansvarsområde
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for øvrige folkevalgte organer.
Administrasjonen kan benytte ungdomsrådet som medvirknings- og høringsorgan.
Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som berører ungdom jf. Kommuneloven § 5-12 fjerde
ledd. Ungdomsrådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det folkevalgte organ som
fatter vedtak i saken. Saksbehandling følger av kommunelovens kap. 11.
Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår ungdom, de skal ikke behandle
saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Eksempel på saker som skal legges frem for ungdomsrådet er:
•
•

kultur- og fritidstilbud
skolesaker

•
•
•
•
•

helsetilbud til barn og ungdom
miljøsaker
kommunens årsbudsjett og økonomiplan
arealplanlegging som berører barn og ungdoms oppvekstsvilkår
kommuneplaner

Listen er ikke utfyllende.
Ungdomsrådet skal ved sitt konstituerende møte vedta et dokument med oversikt over hvilke
fokusområde rådet skal jobbe med i toårsperioden.
Alle medlemmene, utenom leder og nestleder skal få et eget ansvarsområde.
5.1 Følgende ansvarsområde bør ivaretas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utdanningsansvarlig
Kulturansvarlig
Idrettssansvarlig
By- og stedsutviklingsansvarlig
Samferdselsansvarlig
Natur- og klimaansvarlig
Sosialt miljøansvarlig

Årsmelding skal hvert år utarbeides om rådets virksomhet, årsmeldingen skal legges fram for
kommunestyret, senest til KST april møte.

§ 6 Ungdommens kommunestyre
Ungdomsrådet har ansvar for at ungdommens kommunestyre gjennomføres jf. KST
sak 016/21 i møte 18.02.2021. Møtet gjennomføres i løpet av kalenderåret, og i henhold til
sakens beskrivelse samt etter modell for gjennomføring av et kommunestyremøte, og etter
folkevalgt reglement for saksbehandling (politisk reglement).
Ungdommens kommunestyre har ikke vedtaksmyndighet, men vil fremme forslag som
oversendes til ordfører.
Ungdommens kommunestyre behandler og bevilger søknader om øremerkede økonomiske
midler satt av i budsjett til tiltak for barn og unge.

§ 7 Møtevirksomhet
Ungdomsrådet holder møter etter en oppsatt møteplan vedtatt av formannskapet,
eller når lederen finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene holdes for åpne dører
Minst 6 av de stemmeberettigede må være til stede i møtene for at ungdomsrådet skal være
vedtaksdyktig.
Møter i organet ledes av organets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg, jf. Kommuneloven § 11-2 andre avsnitt.
Ungdomsrådet kan kalle inn representanter fra administrasjonen til å informere om spesielle
saker.
Ungdomsrådet kan gi representanter fra de politiske ungdomspartiene møte og talerett.

Folkevalgt reglement for saksbehandling (politisk reglement) for Sandefjord kommune gjelder
også for ungdomsrådets møter.
Leder er ansvarlig for at møtene gjennomføres på en verdig måte. Det skal ikke gis uttrykk
for noe som krenker forsamlingen, noen av øvrige medlemmer eller andre. Heller ikke er det
lov å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.
Overtrer noen ordensbestemmelsene, påtaler lederen dette overfor representanten. Retter
vedkommende seg likevel ikke etter reglene, kan lederen ta fra vedkommende ordet eller
avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av behandlingen av saken eller resten
av møtet.
Kommunedirektøren sørger for sekretærbistand til rådet, kommunens representant for barn
og unge er kommunedirektørens utpekte stedfortreder.

§ 8 Møteplikt
Den som er valgt som medlem til et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter,
med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. Kommuneloven § 8-1. Med gyldig forfall menes
sykdom eller andre vektige grunner.
Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av
gyldig forfall, skal vedkommende uten opphold melde dette til kommunens administrasjon og
oppgi forfallsgrunnen. Administrasjonen kaller straks inn varamedlem etter reglene i
kommuneloven § 7-10 første ledd.
Den som på grunn av lovlig gyldig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder
straks fra til lederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter
reglene i kommunelovens § 7-10 inn i stedet.
Et varamedlem viker sete når det faste medlemmet gjeninntrer ved behandling av neste sak.
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for
reprentanten, kan formannskapet etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller
for resten av valgperioden, jf. Kommuneloven § 7-9.
Ved varig forfall eller uttreden av verv, gjelder kommunelovens regler for opprykk og nyvalg,
jf. Kommunelovens § 7-10.

§ 9 Godtgjørelse
Godtgjørelse til ungdomsrådets medlemmer tilståes etter de til enhver tid gjeldende
bestemmelser jf. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Sandefjord
kommune, Vestfold og Telemark.

§ 10 Taushetsplikt
Ungdomsrådets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.

§ 11 Innsynsrett
Regler om utvidet innsynsrett for folkevalgte organer følger av kommuneloven § 1113.

§ 12 Publisering
De til enhver tid gjeldende reglementer publiseres på kommunens nettside.
Reglementene publiseres når de er vedtatt av Sandefjord kommunestyre.

Ungdomsrådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret selv vedtar nytt, eller gjør
endringer i reglementet for ungdomsrådet.

